
RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2015 



INTRODUÇÃO 

O ano de 2015 foi um ano de reestruturação, reorganização e recuperação para a Fundação Herdade da 
Comporta. Com o nosso orçamento reduzido a “custos de funcionamento”, mantiveram-se os programas 
que não careciam de financiamento extra, a saber: 

- Prevenção de Situações de Risco 
- Apoio ao Estudo 
- Programas Pedagógicos 
- Algumas actividades de Verão 
- Atendimento e acompanhamento às famílias 
- Feiras e colaboração nalgumas festas e outras iniciativas dos nossos parceiros 

Foram procuradas novas fontes de financiamento. As dificuldades do ano de 2014 deixaram tanto a 
Fundação como a Herdade da Comporta numa situação extremamente vulnerável. A partir do segundo 
semestre de 2015, Fundação e Herdade iniciaram uma série de encontros de trabalho (inter-equipas) para se 
encontrarem soluções de funcionamento e de financiamento para a Fundação. 

Os Estatutos da Fundação foram revistos e adaptados com o objectivo de se preparar um pedido de 
atribuição de Estatuto de Utilidade Pública. Foi preparado um dossier nesse sentido e foi recolhida e 
organizada toda a documentação administrativa para fundamentar e apoiar o pedido.  



No âmbito da legislação em vigor, o pedido de atribuição do Estatuto de Utilidade Pública surge como um 
caminho natural na história da Fundação. Surge por se considerar que os projectos e programas 
desenvolvidos pela Fundação Herdade da Comporta têm carácter de Utilidade Pública, pela sua 
complementaridade em relação aos apoios sociais do Estado. 

Todo o trabalho do Projecto Social desenvolvido pela Fundação nos últimos anos centrou-se no apoio às 
populações residentes no perímetro geográfico da Herdade da Comporta, quer ao nível do alojamento, 
quer ao nível da empregabilidade, da prevenção de situações de risco na infância, na juventude e nas 
pessoas idosas e ao nível dos programas pedagógicos e culturais para a comunidade.  

A implantação da Fundação no território e o trabalho que desenvolve com as populações locais, a par do 
trabalho que desenvolve com todos os seus parceiros, tem vindo a crescer e a ganhar expressão nestes 
últimos 4 anos. A Fundação desenvolve actividades de relevância social de acordo com o nº 3, alínea b) do 
Artigo 4º do DL nº 460/77, de 7 de Novembro, alterado pelo DL nº 391/2007 de 13 de Dezembro e com o 
nº 1, alínea a) do Artigo 24º da Lei 24/2012 de 9 de Julho.  

Apesar de algumas das actividades da Fundação terem ficado “paradas” em 2015, iremos manter, neste 
Relatório, o formato habitual dos nossos 4 eixos de intervenção. 





I. EMPREGO & FORMAÇÃO 

A nossa estagiária na área de Animação Sócio-Cultural assegurou as actividades e programas que lhe 
estavam destinados até finais de Agosto de 2015, altura em que se deu a oportunidade de a mesma vir a 
ser oficialmente contratada pelo nosso parceiro Centro Social e Paroquial São Pedro da Comporta, onde já 
desenvolvia o Programa de Intervenção Precoce (PIP) e o Programa Solidário para Idosos (PSI). Assim, os 
projectos ESPAÇO PARA CRECHE(R) e ENVELHECER É SABEDORIA puderam manter a sua continuidade, 
pelo menos no Centro Social da Comporta, passando a ser esta entidade a desenvolvê-los. 

Ao longo do ano 2015, apesar de não existirem perspectivas de contratação nem de estágios na Herdade 
da Comporta, a Fundação manteve as suas relações de trabalho com o IEFP, na perspectiva de um olhar 
conjunto para o futuro. 

Foram exploradas e estudadas possibilidades de financiamento da linha “Artes e Ofícios”, donde poderão 
vir a surgir novas iniciativas no futuro. 

Foram também estudadas diversas possibilidades de criar grupos de formação com os trabalhadores 
agrícolas e florestais da Herdade da Comporta, com o objectivo de certificar alguns trabalhadores menos 
qualificados. No entanto, as novas regras do IEFP, que exigem um mínimo de 20 participantes por curso, 
inviabilizaram esta iniciativa. A realidade do nosso território torna muito difícil encontrar 20 pessoas para 1 
área específica de formação certificada.  



O Emprego & Formação continua a ser um eixo sensível, que preocupa a Fundação Herdade da Comporta. 

Acreditamos que, à medida que a situação da Herdade for melhorando, existirão mais oportunidades. 

Contudo, a Fundação esteve muito atenta às pequenas empresas que se foram desenvolvendo no território 
e partilhou a sua “Bolsa de Emprego” com algumas delas ao longo do ano de 2015. Deste modo, a lista de 
pessoas locais à procura de trabalho, ficou acessível a potenciais novos empregadores. 





II. ALOJAMENTO 

Projecto “Isabel Theodora” de (Re)Alojamento Social 

Em 2015 este Programa foi encerrado.  

Os arrestos aos terrenos e ao património da Herdade da Comporta, assim como a situação de “gestão 
controlada”, por um lado, e a ausência de orçamento na Fundação para executar obras de manutenção, por 
outro, impediram-nos de manter este Programa activo. 

Trata-se de uma situação muito delicada, com casas a precisar de obras e algumas situações a necessitar de 
regularização e/ou de actualização. 

A Herdade da Comporta garante alojamento gratuito ou com “arrendamento solidário” a cerca de 80 
famílias.  

Ao longo do ano de 2015 foram acompanhadas de perto 7 situações e foram recebidos 6 novos pedidos de 
(re)alojamento. Temos ainda em lista de espera de anos anteriores, 5 situações às quais não conseguimos 
dar resposta. A Fundação Herdade da Comporta fez apenas um realojamento em 2015, pelo facto de se 
tratar de uma situação de emergência a pedido de um dos nossos parceiros sociais.  





III. PREVENÇÃO DE SITUAÇÕES DE RISCO 

FEAC: Fundo Europeu de Ajuda a Carenciados 

Em 2015 a Fundação Herdade da Comporta 
distribuiu duas toneladas de alimentos e 
beneficiaram deste apoio 49 agregados familiares 
das Freguesias de Comporta e Carvalhal.  

Na Freguesia do Carvalhal, a Junta de Freguesia 
apoiou a Fundação na distribuição dos alimentos.  

Foram feitas as avaliações às famílias para o FEAC, 
em parceria com a Segurança Social, e foi 
elaborada a lista de beneficiários. 

Os alimentos foram recolhidos no Banco alimentar 
de Palmela e foram feitas uma distribuição em 
Novembro e outra em Dezembro, na semana antes 
do Natal. Na distribuição de Dezembro, a 
Fundação completou os cabazes com alguns 
alimentos extra para a ceia de Natal. 



PIP - Programa de Intervenção Precoce 

Programa de Intervenção Precoce procura intervir 
precocemente nas diversas situações de risco 
sinalizadas em sede de NLI (Núcleo Local de 
Inserção) ou na CPCJ (Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens).  

A Fundação Herdade da Comporta acompanha 
algumas crianças e jovens, a um ritmo semanal, de 
forma individual ou em conjunto com as suas 
famílias.  

O projecto ESPAÇO PARA CRECHE(R) (na foto à 
direita) teve continuidade em 2015, mais 
precisamente até finais de Agosto. Este projecto 
consiste em facilitar o desenvolvimento psico-
motor e psico-afectivo de crianças entre os 0 e os 
3 anos. Teve como objectivo estimular a 
motricidade fina, explorar as texturas e suas 
diferenças, dar espaço à curiosidade e à 
exploração do espaço envolvente, conhecer os 
animais, os sons, as cores e os sabores. 



PSI - Programa Solidário para Idosos 

Em 2015 a Fundação deu continuidade ao programa ENVELHECER É SABEDORIA, que, em Setembro, 
passou a ser promovido pelo Centro Social e Paroquial São Pedro de Comporta.  

Os objectivos mantiveram-se:  

- combater o isolamento,  

- estimular a socialização,  

- promover a auto-estima,  

- estimular o corpo e a mente  

- potenciar a criatividade.  







IV. EDUCAÇÃO & CULTURA 

Apoio ao Estudo 

Em 2015, o Apoio ao Estudo teve lugar apenas na Comporta. Continua disponível para alunos do 5º ao 7º 
ano e consiste em proporcionar um espaço e um tempo para estudar e fazer os trabalhos de casa. 

São dinamizadas sessões com temas específicos, tais como: tempo para estudar, regras da sala, regas da 
escrita, leitura activa, provas de avaliação, métodos para trabalhos de grupo, atenção e memória.  

Os alunos são auxiliados em métodos de estudo, resumos da matéria, recurso a esquemas e organização do 
tempo de estudo. São os alunos que escolhem as matérias que pretendem estudar. As mais solicitadas 
continuam a ser o Português, a Matemática e o Inglês.  

Esta iniciativa tem trazido melhorias nos resultados escolares para alguns alunos, assim como alguma 
motivação para o estudo. Mas tem servido também como apoio emocional para muitos dos nossos jovens. 



“Nosso País”- “Nossa Localidade” 

Iniciado em 2014/2015, o programa “Nosso País” foi substituído, no ano lectivo 2015/2016, pelo programa 
“Nossa Localidade”. Depois de explorar a diversidade e a riqueza das regiões de Portugal, a sua geografia 
e história, a gastronomia, o folclore, os instrumentos musicais, os trajes, os sotaques, etc… fizemos um 
“zoom-in” para aprofundar o conhecimento e as características únicas das nossas localidades: Comporta e 
Carvalhal. 

Este programa tem lugar nas Escolas Básicas do 1º Ciclo e Pré-Primária da Comporta e do Carvalhal e 
realiza-se durante o período de aulas, abrangendo um total de cerca de 120 crianças dos 3 aos 10 anos. 

Entende-se por Localidade as aldeias de Comporta e do Carvalhal, assim como as zonas circundantes – 
arrozais, sapal, pinhais, praia, etc.  

Os Objectivos Pedagógicos deste programa são os de dar a conhecer aos alunos a sua Localidade nas suas 
diferentes dimensões:  

• Geográfica  

• Cultural e Histórica  

• Ambiental e Ecológica  

• Económica e Social 





Férias de Verão 

As Férias de Verão foram, nos últimos 3 anos, a grande aposta da Fundação Herdade da Comporta.  

Em 2015, a falta de orçamento para organizar as Actividades de Verão deixou-nos com algumas limitações. 
Por outro lado, tiveram início no Verão as obras na Antiga Escola da Comporta – para as novas instalações 
do Centro Social – local onde se desenrolava a maior parte das nossas Actividades. 

Dadas estas circunstâncias, a Fundação abriu o seu espaço de escritórios como ponto de encontro para os 
jovens. Por motivos de distância e por continuar a existir a Colónia de Férias do Carvalhal, tivemos apenas 1 
jovem do Carvalhal e jovens da Carrasqueira, da Torre e da Comporta. Todas as manhãs, saímos para uma 
caminhada até à praia. As manhãs foram passadas na praia, com diversos jogos e muita diversão. A ajuda da 
equipa de nadadores-salvadores foi preciosa, não só no apoio à vigilância, como na participação em alguns 
jogos.  

As tardes foram preenchidas com momentos de convívio e de preparação de um guião para um filme. Os 
jovens imaginaram um enredo, escreveram a história do filme, distribuíram os papéis entre si e deram início 
às filmagens.  

Como já é habitual, a Fundação Herdade da Comporta também preencheu o mês de “Apoio à Família” no 
Centro Escolar da Comporta, com 2 tardes semanais de actividades diversas.  





Natal 

A CASA DA CULTURA recebeu a nossa 
Feira de Natal nos fins-de-semana de 5 e 
6, 11 e 12 de Dezembro e acolheu, em 
2015, 23 bancas de vendedores.  

Vendeu-se artesanato, artigos em 2ª mão, 
roupa anti-mosquito, crepes, licores, 
doces e bolos, e fez-se a quermesse do 
Natal da Associação de Pais, Centro 
Social Paroquial S. Pedro de Comporta e 
Catequese. 









PARA TERMINAR...

A Fundação Herdade da Comporta fecha o ano de 2015 com esperança no ano de 2016.

Apesar de não se terem conseguido manter todos os nossos projectos e programas, continuamos fieis aos 
nossos valores, à nossa visão e à nossa missão.

Desejamos agradecer a todos os nossos parceiros a colaboração intensa com que nos brindaram, assim 
como a confiança que depositam em nós.

Á Herdade da Comporta, à sua Administração e a todos os colaboradores – nossos colegas – a Fundação 
Herdade da Comporta está grata pelo trabalho desenvolvido em equipa, pela procura conjunta de soluções, 
pelos caminhos encontrados apesar da adversidade e pela valorização que atribuem ao trabalho 
desenvolvido neste território e com as populações locais, que tanto respeito nos merecem. 


